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2. นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์
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(นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ แทน)
12. ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์
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1. นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
2. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล
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เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1.1
เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผูแ้ ทนภาคเอกชน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินสรรหากรรมการ
สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตําแหน่งที่ว่างลง และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีมติแต่งตั้ง
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในด้านสร้างคุณธรรมจริยธรรม การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือก
จากผู้แทนภาคเอกชน นั้น นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันเป็นครั้งแรก ที่ประชุมได้ร่วม
แสดงความยินดีต้อนรับ
มติ
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการสภา
สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน

๓
วาระที่ 1.1.2

เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดทําร่างข้อเสนอปฏิรูปการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน
ภายใต้โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามที่ รั ฐ บาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดทํา
แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการการทํางานและวิธีการปฏิบัติราชการ การจัดโครงสร้างและ
อัตรากําลังของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นั้น คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีอายุ 4 ปี ประกอบด้วย
คณะทํางานย่อย 3 ชุด รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานคณะทํางานย่อยด้านการพัฒนาระบบ
และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ได้เชิญนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อนําเสนอข้อมูลภาพภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ด้วย สภาสถาบันวิทยาลัยชุม ชนเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่สถาบั นฯจะนําเสนอแนว
ทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุม ชน ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรู ปการอุดมศึ กษาฯ เพื่อให้การ
ดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลดอุปสรรคและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ํา ประกอบกับสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชนเพื่อ
รองรับการปฏิรูปการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.
ถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธานอนุกรรมการ จึงได้เร่งให้คณะอนุกรรมการฯดังกล่าว จัดประชุมเพื่อรวบรวม
ประเด็นปัญหาด้านหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านยุทธศาสตร์
และกลไกงบประมาณ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี น โยบายให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ออกนอกระบบ
คณะอนุกรรมการฯชุดนี้จะได้ศึกษากรอบแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่
เหมาะสมกับวิทยาลัยชุมชน เพื่อจัดทําเอกสารข้อเสนอการปฏิรูปดังกล่าว
นายกสภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระขุ ม ทราบถึ ง ผลการประชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะทํางานย่อยดังกล่าวว่า ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจนขึ้น ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสการศึกษาตลอดชีวิตแก่ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
ที่เป็นกลุ่ม workforce มากกว่า 30 ล้านคนของประเทศ การนําเสนอกรอบการปฏิรูป 3 ด้านได้รับการตอบ
รั บ อย่ า งดี จ ากคณะทํ า งานย่ อ ยฯ ซึ่ ง มี ดร.กฤษณพงศ์ กี ร ติ ก ร เป็ น ที่ ป รึ ก ษา โดยเฉพาะประเด็ น
การปรับหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันฯ ให้เหมาะสมโดยมีผู้สนับสนุนให้ปรับลดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
เพื่อให้หลักสูตร 90 หน่วยกิต เป็น 70 หน่วยกิต ประเด็นการเพิ่มน้ําหนักหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ตลอดจน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น
คณะทํางานย่อยฯ จะรับข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน และจะนําเสนอต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อไป ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ ที่แต่งตั้งนี้ มีกรอบเวลาการดําเนินงานตามอายุของคณะทํางานย่อย คือ ช่วงต้นเดือน
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีแผนจะสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การปฏิรูปสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยเร็วต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๔
วาระที่ 1.2
วาระที่ 1.2.1

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สรุปเรื่อง
1. ด้วย กสศ. ได้แจ้งผลการพิจารณาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงในปี พ.ศ. 2562
มีวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 6 แห่ง จากวิทยาลัยชุมชน 12 แห่ง ได้รับจัดสรรทุนรวม 265 ทุน
จําแนกเป็นผู้รับทุน 2 ปี จํานวน 195 ทุน และผู้รับทุน 5 ปี จํานวน 70 ทุน และในการประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับทราบความก้าวหน้าของการขอรับทุน
สนั บสนุนโครงการดั งกล่ าว และเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําแผนการดําเนิ นงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพื่อติดตาม ประเมินผล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และให้คําแนะนํา ปรึกษาการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนที่ได้รับจัดสรรทุนฯ โดยให้แต่งตั้งคณะทํางาน และขอให้กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
(ดร.ชุมพล พรประภา) เป็นประธาน และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ร่วมเป็นคณะทํางาน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้
ดําเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว
2. การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้
เสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดถอดบทเรียนวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับจัดสรรทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทําโครงการขอรับสนับสนุนทุนฯ สําหรับวิทยาลัยชุมชน
อื่น ๆ ต่อไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการฯ ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอสรุปผลการรับสมัครผู้รับทุนตามโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูงในปี พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยชุมชน 6 แห่ง เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
หลักสูตร ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. (ทุน 5ปี)

หลักสูตรอนุปริญญา/ปวส. (ทุน 2 ปี)
วิทยาลัย
ชุมชน

1. ตาก
2. อุทยั ธานี

การแพทย์แผนไทย
- การบัญชี 15 คน
- เทคนิคเครื่องกล
15 คน
- ไฟฟ้า 12 คน

30
45

จํานวน
ผู้ขอรับทุน
ที่วชช.เสนอ
(คน)
36
42

3.สมุทรสาคร

การจัดการ
อุตสาหกรรม
เกษตรและการแปรรูป
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีการเกษตร

30

๑๙

15

30
30
30
195

10
49
30
186

10
47
24
161

สาขาวิชา

4. ตราด
5. สตูล
6. ยะลา

รวม

จํานวนโควต้า
ที่กําหนด

จํานวนผู้ขอรับ
ทุนที่ได้รับ
การอนุมัติจาก
กสศ. (คน)
33
32

สาขาวิชา

- การบัญชี ต่อเนื่อง 20 คน
- ช่างยนต์ต่อเนื่อง เทคนิค
เครื่องกล 30 คน
- ช่างไฟฟ้ากําลัง ต่อเนื่อง
ไฟฟ้า 20 คน

จํานวน
โควต้าที่
กําหนด

จํานวน
ผู้ขอรับทุน
ที่วชช.เสนอ
(คน)

จํานวนผู้ขอรับ
ทุนที่ได้รับ
การอนุมัติจาก
กสศ. (คน)

70

70

70

70

70

70

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและคณะ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2562
พบว่า การดําเนินโครงการของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการที่น่าสนใจ
ทําให้ประสบความสําเร็จที่ชัดเจน ดังได้เห็นประจักษ์จากการที่วิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาเป็นจํานวนมากที่สุด
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จึงมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และคณะฯ นําเสนอภาพการทํางานฯ
ดังนี้
3.1 วิทยาลั ยชุ มชนอุทัยธานี เริ่ม ต้นการดําเนิน งาน โดยเปิดโอกาสให้ทุ กภาคส่ วน
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในโครงการ ทําให้เกิดพลังการทํางานเป็นหมู่คณะและทําให้บุคลากร
ทุกฝ่ายได้ทํางานเชิงรุกเข้าหาชุมชนที่ขาดโอกาสและยากไร้ ในทุกอําเภอของจังหวัด คณะกรรมการประกอบด้วย
บุคลากรทุกกอง เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการทํางาน นับแต่ช่วงระดมความคิดเขียนโครงการขอรับทุน จนได้รับ
จัดสรรทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จํานวน 115 ทุน โดยวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีได้เสนอสาระสําคัญใน
โครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา สรุปได้ดังนี้
(1) การสํารวจความต้องการตลาดแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัด พบว่า
ขาดแคลนแรงงานในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาช่างยนต์จํานวน 900 คน สาขาวิชาไฟฟ้าจํานวน 800 คน
สาขาวิชาบัญชีจํานวน 240 คน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จํานวน 300 คน
(2) องค์ประกอบที่เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
นักศึกษาจะได้รับการดูแลระหว่างเรียน และมีหลักประกันว่าน่าจะสามารถหางานทํา มีทักษะในการประกอบ
อาชีพได้ ได้แก่
- มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนและสถานประกอบการ ในการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- มีอาจารย์ผู้สอน/และบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและได้รับรางวัลและ
การยอมรับในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ
- จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
- ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เช่น หลักสูตรผ้าทอพื้นเมืองให้นักศึกษาหลักสูตร
บัญชี และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จบหลักสูตรนี้สามารถมีอาชีพเสริมได้ด้วย พร้อมทั้งส่งเสริมการทํางานให้
นักศึกษาระหว่างเรียน โดยจัดกิจกรรมการเป็นเถ้าแก่น้อยโดยการหาวิทยากร ให้ความรู้เพื่อมีรายได้ระหว่าง
เรียน และฝีกทักษะการสัมภาษณ์งาน เทคนิคการสัมภาษณ์
- นําผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของการใช้บัณฑิต มาใช้ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางที่สถานประกอบการต้องการ
- จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ความสํ า เร็จ ของศิษ ย์ เ ก่ า ที่ ทํ า งานในสาขาอาชี พ ต่ า ง ๆ เช่ น
หัวหน้าช่าง หัวหน้างานบัญชี รับราชการ เป็นต้น
- นําเสนอผลงานของนักศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งรถประหยัดเชื้อเพลิง
ระดับประเทศ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได่รับรางวัลที่สอง และรางวัลที่สี่ พร้อมทั้งจัดทําทําเนียบศิษย์เก่า
- มีมาตรการในการดูแลผู้รับทุน เช่น รถรับ – ส่ง การจัดหาที่พัก การแนะแนว
การส่งเสริมวิชาชีพอื่น ๆ ในขณะที่ศึกษาอยู่ จัดระบบการคัดกรองอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเน้นครูผู้สอนประจําที่มี
ความรับผิดชอบ มีความรักศิษย์ และให้นักศึกษาจัดทําแฟ้มผลงานเพื่อติดตามผลงานของนักศึกษาทุกรายเดือน
3.2 ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะสําหรับโครงการ
(1) ระยะเวลามีจํากัดในการค้นหาผู้รับทุน
(2) โครงการดังกล่าวเริ่มดําเนินการในช่วงปิดภาคเรียน ทําให้การเข้าถึงผู้รับทุน
เป็นไปด้วยความยากลําบาก ทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ และการติดตามผู้รับทุน
(3) ช่วงเวลาดังกล่าวส่วนใหญ่นักเรียนมีสถานที่เรียนแล้ว
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(4) วิทยาลัยชุมชนยังไม่มีความพร้อมด้านที่พักเพื่อรองรับผู้รับทุน แต่มีแผนที่จะ
ปรับปรุงอาคารเรียนบางส่วนให้เป็นที่พักชั่วคราว และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป
(5) ผู้รับทุนจะต้องกําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
เท่านั้น (สําหรับทุน 2 ปี) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียนไปแล้ว 1 - 5 ปี ไม่สามารถขอรับทุนดังกล่าวได้ อีกทั้ง
ระบบการศึกษาของประเทศที่กําหนดให้สถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณตามรายหัว ทําให้สถานศึกษาบาง
แห่งจําเป็นต้องรักษาจํานวนเด็กนักเรียนไว้
(6) ผู้รับทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 ซึ่งนักเรียนด้อยโอกาสส่วนใหญ่มี
ผลการเรียนที่ต่ํากว่านั้น จึงเสนอให้ปรับลดเป็น 2.75
2. ที่ประชุมให้กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจํา (นายอัศวยุช เทศอาเส็น)
ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสตูล นําเสนอถึงการดําเนินการในโครงการดังกล่าวของวิทยาลัยชุมชนสตูลว่ามี
ขั้นตอนการดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรก คือ ศึกษาข้อมูลความต้ องการและศักยภาพของจั งหวัดสตู ล พบว่า มี
นักเรียนยากจนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนปอเน๊าะ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กศน. และโรงเรียน
มัธยมศึกษาจํานวนมาก ส่วนหนึ่งได้ศึกษา/รวบรวมข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตําบล และข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบกับศักยภาพของจังหวัดสตูล ถูกจัดอยู่
ในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งติด 1 ใน 10 ของการท่องเที่ยวเมืองรอง และ UNESCO ได้ประกาศให้
จั ง หวั ด สตู ล เป็ น อุ ท ยานธรณี โ ลกสตู ล หรื อ ว่ า (Satun UNESCO Global Geopark) ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2561
นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนสตูลมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 โดย
เริ่มเปิดสอนในปี 2557 โดยผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์ สามารถนําเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ขั้นตอนที่สอง คือ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
โดยเชิญครูแนะแนวของโรงเรียนทั้งเอกชน และรัฐบาล มาประชุม ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งชุมชน ตลาดนัด และจัดนิทรรศการร่วมกับจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียง
ขั้นตอนที่สาม กําหนดยุทธศาสตร์การทํางานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์การรับ
สมัครเชิงรุกและดูแลนักศึกษาแบบถึงตัว และประสานที่พักให้สําหรับนักศึกษา พร้อมทั้งมีระบบช่วยเหลือ
นักศึก ษา และหารือกั บสภาอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเชื่อมโยงให้
นักศึกษามีอาชีพต่อไป
ประเด็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
1. จากรายงานข้อมูลการดําเนินโครงการข้างต้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า ถือเป็นโอกาสที่ดี
ที่วิทยาลัยชุมชนควรดําเนินการต่อเนื่องจากภายใต้โครงการ ดังนี้
1.1 วิทยาลัยชุมชนต้องจัดทําฐานข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษาผู้รับทุนในจังหวัด เพื่อ
ติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาและครอบครัว นําข้อมูลการประกอบอาชีพของผู้ปกครองไปวางแผนการจัด
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ และหรือนําข้อมูลไปประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
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1.2 วิทยาลัยชุมชนที่มีการสํารวจข้อมูลความต้องการในจังหวัดแล้ว จะมีข้อมูลของ
นักเรียนนอกระบบการศึกษา อาทิ เด็กที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วไม่ได้เรียนต่อ ระบบสํารวจความ
ต้องการลูกหลานเกษตรกร ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ต่อยอดในการวางแผนการจัดทํา
หลักสูตรประเภทต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและโจทย์ปัญหาของพื้นที่
2. ที่ ป ระชุ ม เสนอแนะให้ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนวางระบบการติ ด ตามประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและถอดบทเรียนจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สตูล และวิทยาลัย
ชุมชนที่ได้รับจัดสรรทุนในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งใช้เป็นแนวทางจัดทําโครงการขอรับ
สนับสนุนทุนฯ ในปีต่อ ๆ ไป
3.วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรทุ น ครั้ ง นี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ได้ รั บ ความสนใจเนื่ อ งจาก
หลักสูตรที่จัดตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน ทําให้นักศึกษามีงานทําในพื้นที่ จึงควรพิจารณาว่า
หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ที่จัดอยู่นั้น บางสาขาอิ่มตัวแล้วหรือไม่
มติ
ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี และสตูล และเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนวางระบบการติดตามประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการและถอดบทเรียนจากวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับจัดสรรทุนในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งใช้เป็นแนวทางจัดทําโครงการขอรับสนับสนุนทุนฯ ในปีต่อ ๆ ไป
วาระที่ 1.2.2

เรื่ อ ง การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
1. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาสื่ อ การสอนและ
การบริหารจัดการสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด ThaiMOOC (หลักสูตรฝึกอบรม) เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม
2562 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ให้กับข้าราชการ
ครูและเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศจากวิทยาลัยชุมชน จํานวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สร้างและ
จัดการรายวิชา ผู้ผลิตสื่อวิดีทัศน์ และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เครื่องมือ ThaiMOOC
จัดทําสื่อการสอนและการบริหารจัดการสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด (หลักสูตรฝึกอบรม) สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ThaiMOOC และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ ThaiMOOC
นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อํานวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์
ไทย และคณะ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.๑ วิทยาลัยชุมชนมีรายละเอียดรายวิชาอยู่ในหน้าแนะนํารายวิชา ติดตั้งไว้บนพื้นที่
ทดลองสร้างรายวิชาบนระบบ ThaiMOOC (Sandbox.thaimooc.org) จํานวน 17 รายวิชา รายวิชาละไม่ต่ํากว่า 5
ชั่วโมงการเรียนรู้ (เป็นสื่อวีดิทัศน์ 35 % และเป็นกิจกรรม เอกสาร แบบทดสอบ อีก 65 %)
1.๒ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และคณะทํ า งานจั ด ทํ า เนื้ อ หาสื่ อ การเรี ย นการสอน
ออนไลน์ มีแผนการติดตามการดําเนินงานการพัฒนาสื่อการสอนและการบริหารจัดการสื่อการสอนออนไลน์
แบบเปิด ThaiMOOC (หลักสูตรฝึกอบรม) เป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะที่ 1 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ให้ส่งโครงสร้างรายวิชา และรายละเอียดแนะนํารายวิชา (2) ระยะที่ 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ส่งและ
ติดตั้งรายละเอียดลงบนพื้นที่ทดลองสร้างบนระบบ (3) ระยะที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ส่งและติดตั้ง
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รายละเอียดทั้งหมด (4) ช่วงเดือนกันยายน 2562 จะดําเนินตรวจรายละเอียดทั้งหมด เพื่อเผยแพร่รายวิชา
ดังกล่าวสําหรับจัดการเรียนการสอน
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ วิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์สําหรับ
การถ่ายทําวิดีโอ ซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ดังนั้นจึงเสนอแนะให้จัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นพื้นฐาน รวมถึง
ซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องที่จําเป็น และเพิ่มทักษะ เทคนิคการตัดต่อวีดีโอให้มีหลักวิชาและดูน่าสนใจ
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมเพื่อจัดทําร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นประธาน
และได้เสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 การออกแบบบทเรี ย นออนไลน์ ข องรายวิ ช าควรเป็ น แบบผสมผสาน โดยมี
การวิเคราะห์และให้ความสําคัญเรื่องเนื้อหาของรายวิชา ก่อนนําบางส่วนมาจัดทําเป็นบทเรียนออนไลน์หรือ
บทเรียนสอนเสริมออนไลน์
3.๒ ควรกําหนดจํานวนรายวิชาหรือการกําหนดรายวิชาต่อภาคการศึกษาอาจเป็นการ
บังคับว่าต้องดําเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนควรสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้ ทักษะ ใน
การจัดทําบทเรียนออนไลน์ก่อน
3.3 หากจะจั ด การเรี ย นการสอนรู ป แบบออนไลน์ เ ต็ ม รู ป แบบ จะต้ อ งพิ จ ารณา
ดําเนินการภายใต้เกณฑ์หรือมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ประเด็นข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมเสนอแนะว่า จุดเด่นของวิทยาลัยชุมชน คือ มีองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของ
ชุมชน และสามารถนําองค์ความรู้จัดทําเป็นรูปแบบ digital ประกอบกับ ThaiMOOC มีงบประมาณสนับสนุน
สําหรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาค ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนที่มีความพร้อมสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่สนใจ
และพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นผลงานทางวิชาการ ในลักษณะที่เป็น Online Couresware
เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในการฝึกอาชีพ หรือการบริการวิชาการ หรือเป็นเนื้อหาวิชาที่สามารถสะสมเครดิต
(Credit bank) และนําไปเทียบโอนเพื่อขอรับวุฒิการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้ ส่วนวิธีการจัดทําชุดการสอน
อาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น (1) Outsource หน่ วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ สวทช. เป็ นต้น
(2) Youtube Channel ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้น การนําเสนอองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จะต้องมีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีความสนุกสนาน สั้นและกระชับ ซึ่งจะเป็นการสร้างBranding ภาพลักษณ์
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รั บทราบความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนพั ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. รับทราบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการนําระบบการเรียนรู้
ออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญา
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วาระที่ 1.2.3

เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดทําร่างข้อเสนอปฏิรูปการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน
ภายใต้โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม
2562 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการในการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่
ของวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยและเพชรบูรณ์ โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน และเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อเสนอแนวทางการทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยมี นายถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธาน
2. เนื่องจากขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนแก่คณะที่ปรึกษาเพื่อจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอุดมศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
จึงมอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวข้างต้นให้เป็นชุดเดียวกัน
โดยขอให้ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธานอนุกรรมการ ทั้งนี้ ให้เชิญบุคคลจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็น
อนุกรรมการ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะในมุมมองที่หลากหลาย ได้แก่ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เสนอนายกสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชนเพื่อ
รองรับการปฏิรูปการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อย
แล้ว
3. คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง โดยมีแผนการดําเนินงาน
คือ จะนําร่างข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้กําหนดกรอบแนวทางการจัดทําข้อเสนอใน 3 เรื่อง และมีคณะทํางานย่อย
ยกร่างข้อเสนอดังกล่าว ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านด้านมาตรฐาน
หลักสู ตร/คุณภาพด้ านวิ ชาการ เสนอต่อที่ประชุ มสภาสถาบันภายในเดือนมิ ถุนายน 2562 เพื่ อ ให้ความ
เห็ น ชอบ และเป็ น ข้ อ มู ล ให้ ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การอุ ด มศึ ก ษา และคณะทํ า งานภายใต้
คณะกรรมการฯ นําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน และแนวทางการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป
ประเด็นข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมมีความเห็นว่า เพื่อให้การทําหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเสร็จตามกําหนด
และทันต่อการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาฯ จึงมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดทําข้อเสนอการปฏิรูปการบริหารจัดการรูปแบบวิทยาลัยชุมชน ควรพิจารณา
ประเด็นปัญหา/ข้อจํากัดที่ได้มีการศึกษาไว้แล้วและมีความจําเป็นต้องปฏิรูป ซึ่งมีผลการศึกษาที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น รายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี รายงานผลการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพ
และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศการดําเนินงานตามภารกิจของ

๑๐
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เหมาะสมกับ
วิทยาลัยชุมชน
2. ควรมีการระดมความคิดเห็น (workshop) เพื่อจัดทําข้อเสนอปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยุมชน
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ครอบคลุมประเด็นการปฏิรูปด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล หลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัย
ชุมชนรูปแบบใหม่ (นโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งปรับระบบการบริหารจัดการเป็น
สถาบันในกํากับของรัฐ)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รั บ ทราบคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า ข้ อ เสนอการบริ ห ารจั ด การรู ป แบบ
วิทยาลัยชุมชนเพื่อรองรับการปฏิรูปการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และความก้าวหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
2. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน/คณะอนุ กรรมการฯ ระดมความคิดเห็น (Workshop)
จัดทําข้อเสนอฯ และข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทําข้อเสนอ
การปฏิ รู ป สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนฯ ให้ ค รอบคลุ ม ตามประเด็ น การปฏิ รู ป ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล หลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
วิทยาลัยชุมชนรูปแบบใหม่ (สถาบันในกํากับของรัฐ) เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาฯ
ให้ทันตามกําหนดต่อไป
วาระที่ 1.2.4

เรื่อง การรับทราบลาออกจากตําแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนปั ต ตานี ตาม
ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ทําให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยชุมชนได้
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการสรรหาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/256๒
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 4/256๒ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 9
เมษายน 256๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่
4/256๒
มติ
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/256๒ เมื่ อ วั น ที่ 9 เมษายน ๒๕๖๒
โดยไม่มีการแก้ไข สําหรับการรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) ที่ประชุมให้เลื่อนพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีวาระจํานวนมาก ไม่มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาได้ครบทุกวาระ

๑๑
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
เรือ่ ง รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาและมี ม ติ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
แล้ว จึงใคร่ขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2

เรื่อง ขอแต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอัตราลําดับที่ ๓
- ถอนวาระ -

วาระที่ 3.3

เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน

สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลั ยชุมชน ในการประชุม ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มี นาคม
๒๕๖๒ ได้มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยในการประชุมครั้งที่
4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้พิจารณาแนวทางดังกล่าวตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอแล้วมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินควรกําหนดให้ชัดเจนว่าเป็นการประเมินเพื่อนําไปใช้
ในเรื่องใด
1.2 มิติการประเมินควรกําหนดประเด็นที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของตัวบุคคล ความคิดริเริม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
1.3 เครื่องมือการประเมิน (แบบประเมิน) ควรเป็นรูปธรรมสามารถชี้แจงได้ โดยกําหนด
น้ําหนักการประเมินในแต่ละมิติให้ชัดเจน
จึงให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ได้ดําเนินการปรับปรุงแนวทางการประเมินตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะซึ่งทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นํามาปรับปรุงให้เหมาะสม สรุปได้ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน
ประเมินความสามารถและผลงานในรอบปีของผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการ และการใช้ข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการ
เช่น การเลื่อนค่าตอบแทน หรือเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น

๑๒
1.2 วิธีการประเมิน
2.๒.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินจํานวน ๓ คน เพื่อทําหน้าที่ประเมินตามแบบการประเมินที่สภาสถาบันกําหนด
2.๒.๒ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุม ชน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และสภาวิทยาลัย
ชุมชน จํานวน ๒ คน เพื่อทําหน้าที่ประเมินตามแบบประเมินที่สภาสถาบันกําหนด
2.๒.๓ ผู้เข้ารับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตาม
หัวข้อการประเมินในแบบประเมิน นําเสนอ และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมิน
2.๒.๔ คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ต่อสภา
วิทยาลัยชุมชนและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลําดับเพื่อพิจารณารับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
2.๓ เครื่องมือการประเมิน
2.๓.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ประเมินในหัวข้อ ๔ ด้าน คือ
(๑) สมรรถนะในการบริหารจัดการ (ร้อยละ 20)
(2) ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (ร้อยละ 30)
(๓) ภาวะผู้นํา (ร้อยละ 20)
(๔) ความสําเร็จของสถาบัน/วิทยาลัยชุมชน (ร้อยละ 30)
2.๓.๒ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน ใช้แบบการประเมินสมรรถนะใน
การบริหารจัดการตามงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคน แบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ
(๑) ด้านการรับผิดชอบงานบริหารและอํานวยการ
(๒) ด้านการรับผิดชอบงานวิชาการและวิจัย
(๓) ด้านการรับผิดชอบงานเครือข่ายและการบริการวิชาการชุมชน
2.๓.๓ แบบสอบถามความคิ ดเห็นของบุคลากรที่ มีต่อการบริ หารจั ดการของ
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการมุ่งความสําเร็จ การใช้
หลักธรรมาภิบาล การเป็นแบบอย่าง การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร และการพัฒนาวิชาการ นักศึกษาและชุมชน
เพื่อนําการประเมินมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน
๓.๔ แบบประเมิ น ทั้ ง 3 ฉบั บ มี ร ะดั บ การประเมิ น แบ่ ง เป็ น ๕ ระดั บ คื อ ดี ม าก ดี
ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันและรองผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการพิจารณาของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จะพิจารณาเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต่อที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ อํ า นวยการและ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรกําหนดค่าการประเมินของแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ระดับพอใช้
ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเด่น เป็นต้น
2. ควรกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนให้มี
หัวข้อสอดคล้องกับแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน

๑๓
3. ควรกําหนดรายการแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ของผู้ อํ า นวยการและรองผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ให้ มี จํ า นวน 20 รายการ โดยอาจปรั บ ลด/เพิ่ ม
รายละเอียดที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการแบบประเมิน แบบสอบถามความคิดเห็น
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ โดยให้ปรับตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ
วาระที่ 3.4

เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร

สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 2 ตําแหน่ง และ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร จํานวน 2 ตําแหน่งโดยมีรองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นประธาน ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ดังกล่าว ได้ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อ ดังนี้
1.1 ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 2 ราย คือ
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา และนายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์
1.2 ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร จํานวน 2 ราย คือ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม และนายสุธา บรรตานึก
2. วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2562 เพื่อเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธาน
สภาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรา 35 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก นายกิตติ กิตติโชควัฒนา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอต่อ
สภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
3. วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2562 เพื่ อ เลื อ กกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นหนึ่ ง เสนอต่ อ สภาสถาบั น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
ประธานสภาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 35 วรรคสามแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบผลการเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และยโสธร ดังนี้
1. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ดํารงตําแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
2. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ดํารงตําแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ 3.5

เรื่อง ผลการสรรหาผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและการแต่งตั้งรักษาราชการแทน
ผู้อาํ นวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ)
ที่ประชุมให้เลื่อนพิ จารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มี ว าระ
จํานวนมาก ไม่มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาได้ครบทุกวาระ

๑๔
วาระที่ 3.6

เรื่อง รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนายสมคิด สายแวว
อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินยั อย่างร้ายแรง (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
เรื่อง ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2562
สรุปเรื่อง
1. ด้วยระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่า
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 การสําเร็จการศึกษา ข้อ 21.3 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาของวิทยาลัยต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกําหนด ดังนั้น เพื่อกําหนดมาตรฐานในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญาให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การศึกษาของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมหารือแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็น
ประธาน และได้จัดทําร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2562
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม
นักศึกษาชุมชนหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2562 แล้ว มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข “ข้อ 6 ให้วิทยาลัยชุมชนจัดให้มี
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับอนุปริญญา อย่างน้อย 5 กิจกรรม โดยอาจเพิ่มกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม
มติ
ที่ ประชุมเห็ นชอบร่ างประกาศสถาบั นวิ ทยาลั ยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ และ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศต่อไป
วาระที่ 4.2

เรื่อง ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา ประจําปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
1. สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการอุดหนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ จะต้องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตาม
ข้อ 9 (1) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อกําหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้า
เรียนในสัดส่วนหรือจํานวนที่เหมาะสมเพื่อประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา เช่น เป้าหมายจํานวนรับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษาคณะ สาขาวิชาที่จะ
เปิดรับ วิธีการคัดเลือก การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ

๑๕
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2561 มีมติให้ความเห็นชอบประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ต่ํากว่าปริญญา ประจําปีการศึกษา 2561 โดยให้จัดทําประกาศทุกปีการศึกษา
3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2561 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชน เป็นเดือนมิถุนายน
4. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน จึ ง เห็ น สมควรให้ มี ป ระกาศสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา ประจําปีการศึกษา 2562
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และเพื่อสิทธิในการได้รับการอุดหนุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา ประจําปีการศึกษา 2562 และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ
นายกสภาสถาบันลงนามประกาศต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
วาระที่ 5.1
เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) ครั้งที่ 2
สรุปเรื่อง
1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2562 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง) วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 28,445,150.60 บาท (ยี่สิบแปด
ล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) จําแนกเป็น (1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงิน
รายได้ตามที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ วงเงิน 26,718,343.60 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสาม
ร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) (2) รายการวงเงินสํารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินร้อยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณรายรับปีปัจจุบันที่ขอตั้งวงเงิน จํานวน 1,726,807 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันแปด
ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) สรุปได้ดังตาราง
ประเภท
รายจ่าย

รายรับสะสม +
ประมาณการรายรับ
ปี พ.ศ. 2562
รวมทั้งหมด 80,649,911.32
รายจ่ายประจํา
รายจ่ายลงทุน
-

วงเงินที่เสนอแผนขอ
อนุมัติ
ปี พ.ศ. 2562
26,718,343.60
17,464,525.00
9,253,818.60

วงเงินสํารองกรณี
ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2562
1,726,807
1,726,807

คงเหลือทั้งหมด
52,204,760.72

2. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได้ มี ก ารดํ า เนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บที่ กํ า หนด
ในการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้

๑๖
2.1 จัดทํารายงานสรุปการรับ – การจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้
เงินรายได้คงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61
64,496,408.18
บวก ยอดรายรับ (๑ ตุลาคม ๒๕61 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) 15,142,1๗1.56
หัก ยอดรายจ่าย (๑ ตุลาคม ๒๕61 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) 13,380,621.75
ยอดเงินรายได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2
66,257,957.99

บาท
บาท
บาท
บาท

3. คณะกรรมการบริ ห ารเงิ น รายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบให้นําเสนอต่อ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ไตรมาส 2 (๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖2) (วิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง) มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม ทั้งสิ้น จํานวน 13,380,621.75 บาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณจากสภาสถาบัน จํานวน 5,167,770.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.34 ของวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติใน ครั้งที่ 1
3.2 ผลการพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน)
ครั้งที่ 2 มีวิทยาลัยชุมชนที่ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ เพิ่มเติม รวม 9 วิทยาลัย และ
สํานักงานสถาบัน วงเงินที่ขออนุมัติเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น จํานวน 4,309,277.07 บาท (สี่ล้านสามแสน
เก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) จําแนกเป็น
3.2.1 ร้อยละ 70.36 เป็นรายจ่ายประจํา รวมวงเงินทั้งสิ้น 3,031,804 บาท
(สามล้านสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทถ้วน)
3.2.2 ร้อยละ 29.64 เป็นรายจ่ายลงทุน รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,277,473.07 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสตางค์) มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
การพิจารณา
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นนโยบายของสภาสถาบัน
ที่เร่งรัดให้วิทยาลัยชุมชนดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2562 คือ
(1) วิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ขาดอุปกรณ์สําหรับการถ่ายทําวีดีโอ ได้แก่ กล้องถ่ายวีดีโอ ไมโครโฟนสําหรับอัด Video
โคมไฟสตูดิโอ (2) วิทยาลัยชุมชนขาดซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในการตัดต่อวีดีโอ พร้อมขาดประสบการณ์ใน
การใช้ซอฟแวร์ดังกล่าว แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังไม่มีงบประมาณรองรับการจัดซื้ออุปกรณ์
ดั ง กล่ า ว จึ ง เห็ น สมควรให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนทุ ก แห่ ง ดํ า เนิ น การโดยใช้ จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อวิทยาลัย
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
สภาสถาบัน ที่ประชุมจึงเห็นสมควรอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ให้แก่วิทยาลัยชุมชน
20 แห่ง ๆ ละ จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์จําเป็นพื้นฐาน
สําหรับจัดทําสื่อการสอนและการบริหารจัดการสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด ThaiMOOC และมอบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๗
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบรายงานสรุปการรับ – การจ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
2. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ไตรมาส 2 (๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖2)
3. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
62 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และสํานักงานสถาบัน) ครั้งที่ 2 วงเงินทั้งสิ้น จํานวน
4,309,277.07 บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) จําแนกเป็น รายจ่ายประจํา
วงเงิ น 3,031,804 บาท (สามล้ า นสามหมื่ น หนึ่ ง พั น แปดร้ อ ยสี่ บ าทถ้ ว น) และรายจ่ า ยลงทุ น วงเงิ น
1,277,473.07 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสตางค์)
4. เห็นชอบและอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ของวิทยาลัย
ชุมชน 20 แห่ง ๆ ละ จํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์จําเป็น
พื้ น ฐานสํ า หรั บ จั ด ทํ า สื่ อ การสอนและการบริ ห ารจั ด การสื่ อ การสอนออนไลน์ แ บบเปิ ด ThaiMOOC ตาม
นโยบายของสภาสถาบัน
วาระที่ 5.2

เรื่ อง การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สรุปเรื่อง
1. วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ซึ่งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จํานวน ๘
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาอิสลามศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน และ
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๓. วิทยาลัยชุมชนที่เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ที่มีระยะเวลาครบรอบการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนั้น ๆ แล้ว
อย่างน้อย ๓ รุ่น เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อดําเนินการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังนี้

๑๘
วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
วิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าการบริ ห ารการพั ฒ นา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์

๔. วิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ตามที่สถาบันกําหนด
5. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีข้อเสนอแนะการเสนอหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้
5.๑ การเสนอหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุงของวิทยาลัยชุมชน ที่นําหลักสูตร
อนุปริญญาที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ แล้ว ให้วิทยาลัยชุมชนจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ตามความเหมาะสมของบริบทและศักยภาพแต่ละวิทยาลัยชุมชน ยกเว้น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
5.๒ สภาวิ ช าการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต ร และเสนอ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ถือวันที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้
ความเห็นชอบวิทยาลัยชุมชนจึงนําไปจัดการเรียนการสอนได้
6. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรอนุปริญญา ทั้ง ๖ สาขาวิชา ดังนี้
6.๑ ข้อเสนอแนะรายหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)
ข้อเสนอแนะ
๑. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- ควรกํ า หนดรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ ภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ เช่ น
ภาษาจีน ภาษารัสเซีย เป็นต้น
๒. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- การเขียน curriculum mapping ไม่ควรกําหนดให้มีจุดดํามาก
เกินไป ซึ่งจะนําไปสู่อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน
- เพิ่มเติมคําว่า “มั่นคงปลอดภัย” ในคําอธิบายรายวิชาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
๓. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ตรวจสอบจํานวนรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างของ
หลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด
- รายวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ แก้ไขเป็นการวิจัยทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

๑๙
ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง)
๔. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ข้อเสนอแนะ
- คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาข้อ ๒ แก้ไขเป็น มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
- curriculum mapping ด้านความรู้ให้เพิ่มเติมจุดดําอย่างน้อย ๑
จุด
๕. สาขาวิชาอิสลามศึกษา
- ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไทยและการสื่อสารด้วยภาษาไทย
๖. สาขาวิชาบัญชี
- ควรตัดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ข้อ ๓ “มีความสามารถ
ด้านการสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบ้าน” ออก
6.๒ ภาพรวมของทุกหลักสูตร
6.๒.๑ ควรเขียนรายละเอียดของหลักสูตรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
6.๒.๒ การเขี ย นสถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่ จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า มามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ควรเขียนให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
โดยไม่เฉพาะเจาะจงของวิทยาลัยชุมชนใดวิทยาลัยชุมชนหนึ่ง
6.๒.๓ ควรตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
6.๒.๔ รายวิชาการฝึกประสบการณ์ควรกําหนดจํานวนชั่วโมงเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา
ในการฝึกให้เท่ากันทุกหลักสูตร
6.๒.๕ ในรายวิชาเลือกควรกําหนดให้มีรายวิชา selected topic เพื่อให้วิทยาลัย
ชุมชนสามารถเพิ่มเติมรายวิชาที่สอดคล้องกับบริบทหรือความต้องการของชุมชน
7. สถาบั นวิ ทยาลัยชุมชน ได้ดําเนินการแก้ ไขและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
อนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเสร็จสิ้นแล้วจํานวน ๖ สาขาวิชา ดังนี้
7.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7.2 สาขาวิชาการจัดการ
7.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
7.๔ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
7.๕ สาขาวิชาอิสลามศึกษา
7.๖ สาขาวิชาบัญชี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบแนวทางการเสนอหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จํานวน ๖ สาขาวิชา ดังนี้
(๑) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(5) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2

๒๐
(6) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
3. ให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ต่อไป
วาระที่ 5.3
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
สรุปเรื่อง
1. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการพัฒนาทางด้าน
วิชาการให้แก่วิทยาลัยชุมชน สนับสนุนผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน ใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ต่ํากว่าบุคคล
ทั่วไป เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะของครูอาจารย์ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
วิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
หน่วยงานทั้งสอง โดยในระยะแรกคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกัน
พัฒนารายวิชาและหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ Digital Marketing ที่
ตอบสนองตลาดแรงงานในปัจจุบันตามความต้องการของชุมชนและบริบทในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสร้างทักษะที่
สามารถนําไปประกอบอาชีพและทํางานได้
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีคําสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 70/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Digital Marketing ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเมื่อวันที่ 17 – 18
พฤษภาคม 2561 ได้จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อวิเคราะห์อาชีพทางด้าน Digital Marketing
และความต้องการของวิทยาลัยชุมชน และออกแบบหลักสูตรทางด้าน Digital Marketing จํานวน 3 หลักสูตร
ดังนี้
(1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(3) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรดิจิทัลการตลาด (Digital Marketing) ประกอบด้วย 3 ชุด
วิชา จํานวน 120 ชั่วโมง
3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
๒๕๖1 มีมติ ดังนี้
3.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ประกอบการ
ธุรกิจออนไลน์ โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และนําไปจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนต่อไป
3.2 สภาสถาบั นวิทยาลัยชุมชน มอบสถาบั นวิทยาลัยชุมชนทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และนําเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาต่อไป
4. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๕.10/238 ลงวันที่ 22 มีนาคม ๒๕62
เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๒๑
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และใฝ่หาความรู้ที่ทันสมัย เทคนิคใหม่ในการประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์ และมี
ความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจออนไลน์ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 และ
มีคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

อาจารย์เกศแก้ว ประดิษฐ์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์ผการัตน์ ทองจันทร์
คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์ ดร.วิชชุพล จริยะมาการ ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปี
2547
2552
2546
2552
2562

5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์และตรวจสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์) ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสแล้ว พบว่าเป็นไปตามระเบียบ
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
พุทธศักราช 2560 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตร
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช
2560
๑. ระบบการจัดการศึกษา
จั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค โดย ๑ ปี ก ารศึ ก ษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
๒. โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร
มีจํานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
ประกอบด้วยหมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดวิชาเฉพาะ
โดยหมวดวิชาพื้ นฐานรายวิ ชาที่เป็ นความรู้ทักษะที่
เป็นพื้นฐาน เพื่อ ให้ มีความพร้อมในการศึกษา ส่วน
หมวดวิชาเฉพาะเป็นรายวิชาที่เป็นแก่นแท้ เพื่อเติม
เต็มศักยภาพบุคคลในด้านใดด้านหนึ่ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์)
๑. ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
๒. โครงสร้างหลักสูตร
มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาและหมวดวิชา
เฉพาะ ดังนี้
๑. หมวดวิชาพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
27 หน่วยกิต

๒๒
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช
2560
๓. ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาศึกษา ๑ ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ปี
การศึกษา
๔. ผู้สอน
ผู้ ส อนประจํ า หมายถึ ง บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั บ
ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการครู ห รื อ พนั ก งาน
ราชการตํ า แหน่ ง ผู้ ส อน หรื อ พนั ก งานอั ต ราจ้ า ง
ตําแหน่งผู้สอน
ผู้ สอนพิ เศษ หมายถึง ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิที่ มีคุณ สมบั ติ
ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการครู พนั ก งานราชการ
ตําแหน่งผู้สอน นักวิชาการศึกษา และบุคลากรตาม
สัญญาจ้างที่ทําหน้าที่สอน ของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมี
คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปิดสอน
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์)
๓. ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาศึกษา ๑ ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ปี
การศึกษา
๔. ผู้สอน
ผู้สอนประจําและผู้ส อนพิเศษ ประกอบด้วย
ข้าราชการครูหรือพนักงานราชการตําแหน่งผู้สอน
หรือพนักงานอัตราจ้างตําแหน่งผู้สอน ที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรื อ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร หรื อ ประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร

๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกอบด้วยครูของวิทยาลัยชุมชน 3 คน คือ
1. นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นางสาวรจเลข สกนธวุฒิ
วุฒิการศึกษา บธ.ม. วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. นายซําซูเด็ง มามุ
วุฒิการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
(ม.6) หรือเทียบเท่า
ปลายหรือเทียบเท่า
 ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, Internet,
Social Media, Smart Phone ได้
 มีความสนใจในการทําธุรกิจการค้า
ออนไลน์

๒๓
6. สภาวิ ช าการสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองให้ ข้ อ เสนอแนะ
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
6.1 การจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 2 ภาคการศึกษา ต้องใช้เวลาถึง 1 ปี
ซึ่งเป็นการเรียนที่ใช้ระยะเวลานานเกินไป
6.2 ควรจัดรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ให้เป็นการเรียนการสอนเป็นชุดรายวิชา (Module)
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในชุดวิชาที่สนใจ และสามารถประกอบอาชีพได้เลย
6.3 ควรปรับปรุงรายวิชาหรือเพิ่มเติมในรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักสูตร เช่น ความรู้และวิธีการจ่ายเงิน (e-Payment) การวิเคราะห์ต้นทุนและความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6.4 ให้ตรวจสอบการใช้ภาษา การสะกดคําทั้งภาษาไทยและการใช้ภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง
7. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับทราบข้อเสนอแนะของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และได้ดําเนินการปรับปรุงเอกสารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน์) เพื่อวิทยาลัยชุมชนนําหลักสูตรจัดการเรียนการสอนต่อไป
วาระที่ 5.4

เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 3/2562
สรุปเรื่อง
1. ด้วยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
จํานวน 2,596คน และระดับประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จํานวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 2,624 คน ซึ่งอนุ
กรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนได้พิจารณากลั่นกรอง พร้อมเสนอผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการสําเร็จ
การศึกษา และผ่านการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ และเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา
อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป
2. คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองผู้สํ าเร็ จการศึ กษาอนุ ปริ ญญาและประกาศนี ยบั ตรของ
วิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖2 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาต่อสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาบัตร จํานวน 2,596 คน และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จํานวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 2,624 คน รายละเอียดดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนตาก จํานวน 96 คน
1.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
12 คน
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
37 คน
1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27 คน
1.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
16 คน
1.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
4 คน
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2. วิทยาลัยชุมชนบุรรี ัมย์ จํานวน 173 คน
2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
51 คน
2.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
90 คน
2.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32 คน
3. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จํานวน 95 คน
3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
61 คน
3.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
7 คน
3.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 คน
3.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
11 คน
3.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
11 คน
3.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 4 คน
4. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู จํานวน 40 คน
4.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
30 คน
4.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
3 คน
4.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 คน
5. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จํานวน 100 คน
5.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
35 คน
5.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
20 คน
5.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 คน
5.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
6 คน
5.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
2 คน
5.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
13 คน
5.7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์
5 คน
5.8 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สาขาวิชาผู้ดูแลเด็กพิการ
7 คน
6. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จํานวน 27 คน
6.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10 คน
6.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
17 คน
7. วิทยาลัยชุมชนระนอง จํานวน 80 คน
7.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
36 คน
7.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
13 คน
7.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 คน
7.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
9 คน
7.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
13 คน
8. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จํานวน 407 คน
8.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
132 คน
8.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
72 คน
8.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
53 คน
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8.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
8.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
8.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
8.7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
9. วิทยาลัยชุมชนยะลา จํานวน 255 คน
9.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
9.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่
9.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
9.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
9.7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
10. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จํานวน 246 คน
10.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
10.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
10.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
10.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
11. วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน 190 คน
11.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
11.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
11.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
11.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
11.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
11.7 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
11.8 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จํานวน 96 คน
12.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
12.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
12.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
12.5 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
13. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จํานวน 164 คน
13.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
13.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
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13.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14. วิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน 101 คน
14.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
14.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
14.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
14.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
15. วิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 36 คน
15.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
15.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
15.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
16. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จํานวน 56 คน
16.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
16.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
16.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
16.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
16.6 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
17. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จํานวน 338 คน
17.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
17.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
17.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17.4 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
18. วิทยาลัยชุมชนน่าน จํานวน 124 คน
18.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
18.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
18.4 หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
18.5 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่
3/2562 แล้ว มีข้อเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบวันสําเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง พร้อมชี้แจงเหตุผล
ประกอบตามประเด็นที่กรรมการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวันที่สําเร็จการศึกษา โดยให้แจ้งเวียนกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 3/2562 แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 2,624 คน
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มติ
ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
ตามประเด็นที่กรรมการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวันสําเร็จการศึกษา โดยให้แจ้งเวียนกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 3/2562 แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 2,624 คน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะได้ดําเนินการออก
หลักฐานการศึกษาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ
วาระที่ 6.1
เรื่อง การกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ประชุมกําหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ในวันอังคารที่ 11
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
และประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑8.0๐ น.
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเจริญชัย วงษ์จนิ ดา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

